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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 OKTOBER 2019 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden 

Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht 

Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie 

Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Ann Cosaert, Brigitte Desmet, Nele Vroman, raadsleden. 

 

 

Dhr. Dirk Desmet, voorzitter, stelt voor om volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen 

aan de agenda: 

“Voorlopige vaststelling ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 8.2 Transfo herziening A.” 

De raad verklaart zich eenparig akkoord om dit dossier te behandelen onder agendapunt 22. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 1.  - Goedkeuring inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de Assets van 

de distributienetbeheerder Gaselwest met kennisname van het bijhorend 

reglement. Ter info: dossier wordt toegelicht door Fluvius. 

BESLUIT 

Stemming 15 STEMMEN VOOR 

9 ONTHOUDINGEN 

 De raad keurt de inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties aan Gaselwest goed en neemt kennis 

van het bijhorend reglement. 

Motivering stemgedrag N-VA-fractie: 

'Wij betwijfelen dat het investeringsritme zal gehaald worden als alle gemeenten instappen.' 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 2.  - Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2020 en financiële 

verdeelsleutel. Ter info: dossier wordt toegelicht door zonecommandant Fluvia. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de dotatie 2020 en financiële verdeelsleutel voor 

Hulpverleningszone Fluvia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3.  - Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2018 gemeente. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring rekening 2018 

gemeente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4.  - Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend 

onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 15 STEMMEN VOOR 

9 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend 

onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5.  - Aktename budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt akte van de budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 6.  - Goedkeuring bijdrage zuidwest 2020-2025. 

BESLUIT 

Stemming 20 STEMMEN VOOR 

4 STEMMEN TEGEN 

 De gemeenteraad keurt de bijdrage van 0,65 euro per inwoner per jaar voor zuidwest 2020-2025 

goed. 

Motivering stemgedrag gemeenteraadsfractie Groen:  

'Wij pleiten voor een financiële bijdrage van 1 euro per inwoner. Wij zijn van oordeel dat dit 

voor cultuur zeker niet overdreven is.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7.  - Toekenning toelage 2019 ten behoeve van de adviesraad voor groen en 

bebloeming. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring tot toekenning van de toelage 2019 ten behoeve van de adviesraad voor 

groen en bebloeming. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8.  - Goedkeuring opheffing reglement voor toekenning van gevelsubsidie. 

BESLUIT 

Stemming 15 STEMMEN VOOR 

9 STEMMEN TEGEN 

 De raad beslist om het reglement voor toekenning van gevelsubsidie op te heffen met ingang van 29 

oktober 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van wegenis e.a., in 

het Bedrijventerrein 'De Blokken' te Zwevegem, door de Intercommunale Leiedal 

aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in het openbaar 

domein, alsook de ruiling zonder opleg tussen de Provincie West-Vlaanderen en de 

gemeente Zwevegem van gedeeltes uit de oude beekbedding van de Keibeek, 
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onbevaarbare waterloop van 2° categorie, tegen een gedeelte nieuwe beekbedding 

van de Keibeek. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van wegenis e.a. in het 

Bedrijventerrein 'De Blokken' te Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein, 

alsook de ruiling zonder opleg van gedeeltes uit de oude bedding van de Keibeek, tegen een gedeelte 

nieuwe bedding van de Keibeek.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10.  - Goedkeuring ontwerp van basisakte voor het LOT A van het woonproject 

(meergezinswoningen) op de Site Transfo te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan het ontwerp van basisakte voor het LOT A van het woonproject 

(meergezinswoningen) op de Site Transfo te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 11.  - Goedkeuring ontwerp overeenkomst van wederzijdse AANKOOP-

VERKOOPBELOFTE voor de privatieven van LOT A van het woonproject op de Site 

Transfo te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerp overeenkomst van wederzijdse aankoop-verkoopbelofte 

voor de privatieven van LOT A van het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 12.  - Goedkeuring ontwerp overeenkomst van KOOP-VERKOOP van de woningen 

van LOT B en autostaanplaats LOT P van het woonproject op de Site Transfo te 

ZWEVEGEM. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerp overeenkomst van Koop-Verkoop van de woningen van 

Lot B en autostaanplaats LOT P van het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 13.  - Definitieve straatnaamgeving aan de wegen op de Site Transfo te 

Zwevegem, enerzijds voor de nieuw aan te leggen straat binnen het woonproject 

VK MEVACO, namelijk "STOOMSTRAAT", en anderzijds voor de aangelegde en 

huidige straat, zijnde toegang via de Blokellestraat naar de Site Transfo, namelijk 

"TRANSFOSTRAAT".  

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad kent enerzijds de straatnaam "STOOMSTRAAT" toe aan de nieuw aan te leggen straat binnen 

het woonproject van NV MEVACO, en anderzijds de straatnaam "TRANSFOSTRAAT" aan de aangelegde 

en huidige straat, zijnde de toegang via de Blokellestraat naar de Site Transfo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14.  - Goedkeuring wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor het verkavelen 

van gronden langsheen de Processieweg te Moen. 

BESLUIT 

Stemming 15 STEMMEN VOOR 

4 STEMMEN TEGEN 

5 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring voor uitvoering van wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor het 

verkavelen van gronden langsheen de Processieweg te Moen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15.  - Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur 

Zwevegem voor de aankoop van 3 CNG (Compressed Natural Gas) duurzame 

dienstvoertuigen ten behoeve van het administratief personeel Gemeentepunt. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de overeenkomsten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 16.  - Goedkeuring plaatsing verlichting en investeringstoelage KV Zwevegem Sport 

vzw. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring tot plaatsing verlichting en investeringstoelage KV Zwevegem Sport vzw. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 17.  - Goedkeuring gebruiksovereenkomst voetbal KVK Bekaert. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst met KVK Bekaert goed. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 18.  - Goedkeuring gebruiksovereenkomst KVC Zwevegem Sport. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst met KVC Zwevegem Sport goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19.  - Besluit goedkeuring gebruiksovereenkomst De Wilskracht Heestert. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20.  - Besluit goedkeuring gebruiksovereenkomst KVC Zwevegem Sport. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De raad verleent goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zwevegem Vooruit-raadslid Antoon Vanassche neemt niet deel aan de bespreking en de 

stemming van agendapunt 21. 

Onderwerp 21.  - Hernemen beslissing, goedgekeurd in gemeenteraad 23 september 2019, 

betreffende definitieve vaststelling RUP Heroriënteringszone Knokke. 

BESLUIT 

Stemming 15 STEMMEN VOOR 

8 STEMMEN TEGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de hernomen beslissing, goedgekeurd gemeenteraad 23 september 

2019, betreffende definitieve vaststelling van het RUP Heroriënteringszone Knokke. 

Zwevegem Vooruit-raadslid Antoon Vanassche neemt terug deel aan de zitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 22.  - Voorlopige vaststelling ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 8.2 Transfo 

herziening A. 

BESLUIT 

Stemming 20 STEMMEN VOOR 

4 STEMMEN TEGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk RUP nr. 8.2 Transfo 

herziening A. 

De fractie Groen wil dat in de notulen opgenomen wordt dat zij niet tegen de komst van de 

klimmuur zijn op Transfo. 

Aan te passen: Advies Gecoro is voorwaardelijk gunstig ; in het RUP (pagina 91) wordt 

verwezen naar een gunstig advies van Gecoro, dit dient aangepast te worden. 

 

De raad heeft opdracht aan de dienst woon- en leefomgeving om volgende bemerkingen door 

te geven aan Leiedal voor aanpassing in het RUP: 

-  pagina 91: Advies Gecoro: aanpassen conform de bemerking van de Groen-fractie; 

-  schrappen volgende alinea (pagina SV-10 - punt 3 overdruk: maximale uitbreidingszone voor 

nieuwbouw): 

'In de zone, aansluitend bij de parking en het kanaal, dient rekening te worden gehouden 

met de bestaande hoogspanningsinfrastructuur. Eventuele bebouwing zal – naast 

architecturale en vormelijke aspecten – ook rekening dienen te houden met de wettelijke 

veiligheidsafstanden in de buurt van hoogspanningsgeleiders'. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 23.  - Goedkeuring notulen vorige zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van de gemeenteraad d.d. 23 

september 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


